
Протокол № 554931
проведення електронних торгів
 
Торги відбулися

Дата та час початку торгів: 27.09.2021 09:00
Дата та час завершення
торгів: 27.09.2021 18:00

Реєстраційний номер лота: 493613

Найменування майна:
Добровільний продаж. Транспортний засіб FORD
TRANSIT CONNECT, 2010 року виробництва, номер
кузова: WF0UXXTTPUAB27452, ДНЗ: AA9018EI

Місцезнаходження майна: м. Полтава, вул. Соборності,  63а
VIN код майна: WF0UXXTTPUAB27452
Стартова ціна: 78 504.00 грн.
Ціна продажу: 78 504.00 грн.
Сума сплаченого
гарантійного внеску: 3 925.20 грн.

Цінові пропозиції
учасників:

Учасник: 8, час: 2021-09-27 17:21:57,
цінова пропозиція: 78 504.00 грн.

 
Переможець торгів: Учасник: 8

 
Підстава визначення
переможця: Найвища цінова пропозиція
 
 
Загальний розмір
винагороди Організатору
торгів:
 

2 355.12 грн.

Розмір додаткової
винагороди Організатору
торгів:
 

0.0 грн.

Реквізити рахунку
Організатора торгів:

Отримувач : Державне підприємство «СЕТАМ»
Міністерства юстиції України, рахунок отримувача:
UA563226690000026004301066571, код отримувача
(ЄДРПОУ): 39958500, банк ПАТ "Державний ощадний
банк України", м.Київ, код банку(МФО): 322669,
Призначення платежу: додаткова винагорода
організатора; в т.ч. ПДВ

 
Сума, яку необхідно
перерахувати на рахунок
продавця:

76 933.92 грн.



Реквізити рахунку
продавця:

Отримувач: Акціонерне товариство “Державний ощадний
банк України” філія - Полтавське обласне управління АТ
“Ощадбанк”,
рахунок отримувача: UA033314670000000000037396003
АТ “Ощадбанк”
МФО: 331467
код отримувача(ЄДРПОУ): 09331508,
призначення платежу: Кошти за придбання на CETАM
прот. № 554931 від 27.09.2021, лот № 493613 , ЄДРВП № ,
переможець Учасник8

Залишок гарантійного
забезпечення після
вирахування вартості
послуг організатору, має
бути сплачена Замовнику
Організатором:

1 570.08 грн.

Реквізити для надсилання
протоколу:

Державне підприємство "СЕТАМ"
01001, м. Київ, вул. Стрілецька, б. 4-6

 
 

Зазначені суми мають бути сплачені переможцем до 11.10.2021.

Організатор, не пізніше наступного робочого дня після формування персоніфікованого
протоколу, розміщує його в електронній формі в особистому кабінеті переможця.
Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Організатор, не пізніше
наступного робочого дня після його отримання, надає чи надсилає поштовим
направленням Замовнику.
Переможець електронних торгів зобов'язаний підписати персоніфікований протокол та
передати/надіслати його Організатору протягом 5(п'яти) робочих днів із дати
закінчення електронних торгів.
Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Організатор, не пізніше
наступного робочого дня після його отримання, надає чи надсилає поштовим
направленням Замовнику.

ПДВ нараховується та сплачується відповідно до вимог чинного законодавства.
 
 
 

 

  
Протокол сформовано: 27.09.2021 22:00:21
Організатор торгів:

__________________________
М.П.

 


